
 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                        
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                         
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน    
เฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับ               
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ          
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุป                                
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 584,352            467,548               192,971            133,690             
เงินลงทุนชัว่คราว 2 -                       53,716                 -                        -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 422,057            443,630               352,903            344,909             
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 5 731,640            613,946               421,462            376,257             
สินคา้คงเหลือ 169,338            160,727               69,720              64,890               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2 42,252              -                           -                        -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,220              24,603                 17,894              15,297               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,977,859         1,764,170            1,054,950         935,043             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 407                   407                      -                        -                         
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                       -                           742,238            668,738             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2, 6 -                       -                           -                        -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                           1,845,090         1,845,090          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2 -                       -                           -                        -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 114,369            114,369               39,013              39,013               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2, 8 4,056,496         4,220,508            1,047,642         1,088,940          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2 69,560              -                           11,860              -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,666              34,586                 22,287              20,565               
สิทธิการเช่า 2 -                       4,969                   -                        -                         
ค่าความนิยม 47,284              47,284                 -                        -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,222              21,031                 12,123              11,010               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 73,652              58,366                 5,584                8,496                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,420,656         4,501,520            3,725,837         3,681,852          
รวมสินทรัพย์ 6,398,515         6,265,690            4,780,787         4,616,895          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 1,020,000         820,000               1,020,000         820,000             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 561,902            606,875               232,383            278,020             
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 139,320            136,200               -                        -                         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                       9,753                   -                        2,359                 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 16,943              -                           4,098                -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 56,795              70,568                 32,671              25,575               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 20,222              11,748                 18,938              6,798                 
   อ่ืน ๆ 30,512              27,102                 26,748              22,897               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,845,694         1,682,246            1,334,838         1,155,649          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 441,380            540,410               -                        -                         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 -                       32,678                 -                        6,999                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 47,106              -                           9,330                -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,118              10,644                 -                        -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 112,689            104,274               58,169              54,171               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 612,293            688,006               67,499              61,170               
รวมหนีสิ้น 2,457,987         2,370,252            1,402,337         1,216,819          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 11,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,100,000         1,100,000            1,100,000         1,100,000          
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 11,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.1 บาท 1,100,000         1,100,000            1,100,000         1,100,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,146,085         1,146,085            1,146,085         1,146,085          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 110,000            110,000               110,000            110,000             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,414,795         1,346,339            1,022,365         1,043,991          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                       48                        -                        -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,770,880         3,702,472            3,378,450         3,400,076          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 169,648            192,966               -                        -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,940,528         3,895,438            3,378,450         3,400,076          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,398,515         6,265,690            4,780,787         4,616,895          

-                       -                           -                        -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,459,541        1,430,618        672,496           634,356           
รายไดอ่ื้น 7,269               7,233               5,553               5,489               
รวมรายได้ 1,466,810        1,437,851        678,049           639,845           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 939,796           935,126           400,655           415,845           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 171,149           166,541           89,587             92,172             
รวมค่าใช้จ่าย 1,110,945        1,101,667        490,242           508,017           
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 355,865           336,184           187,807           131,828           
รายไดท้างการเงิน 302                  270                  5,655               5,598               
ตน้ทุนทางการเงิน (8,562)             (11,003)           (3,452)             (4,356)             
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 347,605           325,451           190,010           133,070           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (70,015)           (64,612)           (36,609)           (22,652)           
กําไรสําหรับงวด 277,590           260,839           153,401           110,418           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                      88                    -                      -                      
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 -                      (17)                  -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      71                    -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 277,590           260,910           153,401           110,418           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 281,712           268,787           153,401           110,418           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (4,122)             (7,948)             

277,590           260,839           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 281,712           268,858           153,401           110,418           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (4,122)             (7,948)             

277,590           260,910           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.0256 0.0244 0.0140 0.0100

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 3,922,303        3,837,529        1,769,321        1,769,720        
รายไดเ้งินปันผล -                      -                      215,000           155,000           
รายไดอ่ื้น 15,436             18,148             10,938             12,847             
รวมรายได้ 3,937,739        3,855,677        1,995,259        1,937,567        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,684,102        2,654,556        1,156,012        1,184,431        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 466,355           485,868           246,421           267,803           
รวมค่าใช้จ่าย 3,150,457        3,140,424        1,402,433        1,452,234        
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 787,282           715,253           592,826           485,333           
รายไดท้างการเงิน 2,100               1,795               23,261             16,504             
ตน้ทุนทางการเงิน (28,153)           (30,097)           (11,378)           (11,024)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 761,229           686,951           604,709           490,813           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (161,523)          (148,096)          (73,722)           (60,232)           
กําไรสําหรับงวด 599,706           538,855           530,987           430,581           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                      152                  -                      -                      
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 -                      (30)                  -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                      122                  -                      -                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 599,706           538,977           530,987           430,581           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 623,024           570,907           530,987           430,581           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (23,318)           (32,052)           

599,706           538,855           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 623,024           571,029           530,987           430,581           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
   บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (23,318)           (32,052)           

599,706           538,977           

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.0566 0.0519 0.0483 0.0391

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 761,229           686,951           604,709           490,813           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 265,586           238,730           98,426             95,306             
   เงินปันผลรับ -                      -                      (215,000)          (155,000)          
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (217)                (14,859)           -                      (12,539)           
   กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน
     หมุนเวียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง (536)                -                      -                      -                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,705)             (1,208)             (678)                (358)                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 9,150               23,422             4,641               12,687             
   รายไดด้อกเบ้ีย (2,100)             (1,795)             (23,261)           (16,504)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 28,153             30,097             11,378             11,024             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,059,560        961,338           480,215           425,429           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17,178             (86,635)           12,253             (39,010)           
   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (117,694)          (218,054)          (45,205)           (46,013)           
   สินคา้คงเหลือ (8,611)             (5,289)             (4,830)             3,584               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,617)             (4,434)             (2,597)             (416)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,779)             30,287             1,412               17,293             
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11,637             146,843           (7,558)             53,527             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,884             (3,660)             15,991             14,535             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (735)                (1,556)             (643)                (1,408)             
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 965,823           818,840           449,038           427,521           
   จ่ายดอกเบ้ีย (27,505)           (30,246)           (11,378)           (11,024)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (180,020)          (148,014)          (67,739)           (64,273)           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 758,298           640,580           369,921           352,224           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                      153                  -                      -                      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 12,000             -                      -                      
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                      -                      215,000           155,000           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      (88,600)           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                      -                      (73,500)           -                      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างอาคารเพ่ิมข้ึน (10,000)           (2,000)             -                      (2,000)             
เงินจ่ายค่าซ้ือและชาํระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (185,793)          (445,372)          (98,494)           (210,964)          
เงินจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,123)             (20,254)           (3,211)             (8,845)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,674               1,797               1,837               1,773               
ดอกเบ้ียรับ 2,096               1,731               401                  735                  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (182,146)          (463,945)          42,033             (152,901)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 200,000           356,700           200,000           340,000           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                      93,220             -                      -                      
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (95,910)           (74,070)           -                      -                      
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                      (4,718)             -                      (1,728)             
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (13,438)           -                      (2,673)             -                      
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      48,762             -                      -                      
จ่ายเงินปันผล (550,000)          (550,000)          (550,000)          (550,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (459,348)          (130,106)          (352,673)          (211,728)          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 116,804           46,529             59,281             (12,405)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 467,548           470,639           133,690           173,077           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 584,352           517,168           192,971           160,672           

-                      -                      
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างเป็นอาคาร 1,500               3,248               1,500               3,248               
   ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 12,212             44,127             2,570               17,407             
   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                      28,138             -                      889                  
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน
      จากการทาํสัญญาเช่าเพ่ิม 7,892               -                      3,913               -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของผูม้ีส่วน
ส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) กวา่ทุน รวมส่วนของ ไดเ้สียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้น จากการวดัมูลค่า ผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,206,951               (70)                                 3,562,966               180,464                  3,743,430               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (550,000)                -                                    (550,000)                -                             (550,000)                
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 570,907                  -                                    570,907                  (32,052)                  538,855                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             122                                122                         -                             122                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             570,907                  122                                571,029                  (32,052)                  538,977                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,227,858               52                                  3,583,995               148,412                  3,732,407               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,346,339               48                                  3,702,472               192,966                  3,895,438               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             (4,568)                    (48)                                 (4,616)                    -                             (4,616)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,341,771               -                                    3,697,856               192,966                  3,890,822               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (550,000)                -                                    (550,000)                -                             (550,000)                
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - 623,024                  -                                    623,024                  (23,318)                  599,706                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                             -                             -                                    -                             -                             -                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             623,024                  -                                    623,024                  (23,318)                  599,706                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,100,000               1,146,085               110,000                  1,414,795               -                                    3,770,880               169,648                  3,940,528               
-                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้น รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,100,000              1,146,085              110,000                 779,251                 3,135,336              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (550,000)               (550,000)               
กาํไรสาํหรับงวด - - - 430,581                 430,581                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            430,581                 430,581                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 1,100,000              1,146,085              110,000                 659,832                 3,015,917              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,043,991              3,400,076              
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                            -                            -                            (2,613)                   (2,613)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,041,378              3,397,463              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            (550,000)               (550,000)               
กาํไรสาํหรับงวด - - - 530,987                 530,987                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            530,987                 530,987                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 1,100,000              1,146,085              110,000                 1,022,365              3,378,450              

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

บริษทั โรงพยาบาลจุฬ ารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี                       
จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสถานพยาบาลและ
โรงพยาบาลทั้งส้ิน 13 สาขา (31 ธนัวาคม 2562: 13 สาขา) 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกว้างข้ึน                     
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม                  
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม                    
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน                             
ท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ                              
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กันยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                         
โคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ                          
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั                    
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบั
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                            
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา            
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ                       
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตโดยกลุ่มบริษทัต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า                         
จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ และใชว้ิธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                      
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                         
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม                       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
ขอ้ 2 
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี                       
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563                                 
และมีผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด                     
ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช ้            
วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน                   
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เ ลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ                        
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น                   
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า 
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1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บั
โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน                          
ในบางกรณี กลุ่มบริษัทเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะ                          
ไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน                           
กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั      
และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัใน
แต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตาม                    
สญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า
ท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือ
วนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน                      
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม             
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเ ร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตาม                                
สญัญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดย
ปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน              
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 53,716 (53,716) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 443,630 (4,616) - 439,014 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 53,716 - 53,716 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน              
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,220,508 - (43,203) 4,177,305 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 73,587 73,587 
สิทธิการเช่า 4,969 - (4,969) - 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,753 - (9,753) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 15,163 15,163 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 32,678 - (32,678) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 52,683 52,683 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,346,339 (4,568) - 1,341,771 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 48 (48) - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                
การรายงาน              
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน                
การรายงาน             
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,909 (2,613) - 342,296 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,088,940 - (8,326) 1,080,614 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 10,799 10,799 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน              
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,359 - (2,359) - 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า                                         
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 2,899 2,899 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,999 - (6,999) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก                            
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 8,932 8,932 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,043,991 (2,613) - 1,041,378 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐาน                                
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การจดัประเภทเงินลงทุนเผือ่ขายเป็นสินทรัพยท์างการเงิน    
ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 48 - 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์      
ทางการเงิน (4,616) (2,613) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน                  
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (4,568) (2,613) 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ                        
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 467,548 - - 467,548 467,548 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 443,630 - - 439,014 439,014 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 53,716 1,716 - 52,000 53,716 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 407 - - 407 407 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 965,301 1,716 - 958,969 960,685 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามหลกัการ 

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133,690 - - 133,690 133,690 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,909 - - 342,296 342,296 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 668,738 - - 668,738 668,738 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,147,337 - - 1,144,724 1,144,724 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสิน                        
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ                       
เงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั                          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัท                                
รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 56,545 29,705 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (1,847) (473) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า  15,322 1,303 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (42,255) (27,561) 
หกั: อ่ืน ๆ (526) (327) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,824) (174) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 25,415 2,473 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 42,431 9,358 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,846 11,831 

   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 15,163 2,899 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 52,683 8,932 

 67,846 11,831 
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 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16                         
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 11,909 - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 17,843 1,840 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 28,980 825 
อุปกรณ์ 633 633 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,566 1,566 
ยานพาหนะ 12,656 5,935 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 73,587 10,799 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ            
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
 (ถกูตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 0.8 1.2 ราคาทุน 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ - - 0.2 - ราคาทุน 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 0.3 - ราคาตลาด 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการจ่าย - - 0.3 0.3 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ - - 0.4 0.5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 5.6 5.6 อตัราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี 

(2562: อตัราร้อยละ 5 ต่อปี) 
ซ้ืออุปกรณ์ - - 0.1 - ราคาตลาด 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
 (ถกูตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ ์ - - 2.8 2.1 ราคาทุน 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ - - 0.2 - ราคาทุน 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการรับ - - 0.5 - ราคาตลาด 
ค่าบริการหอ้งปฏิบติัการจ่าย - - 0.7 0.8 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ - - 1.0 1.3 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.1 0.1 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 22.8 15.8 อตัราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี 

(2562: อตัราร้อยละ 5 ต่อปี) 
ขายอุปกรณ์ - - - 1.3 ราคาตลาด 
ซ้ืออุปกรณ์ - - 1.3 9.0 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม     
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม     
2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 73,302 95,829 

 - - 73,302 95,829 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทัยอ่ย - - 69,191 46,342 

 - - 69,191 46,342 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 742,238 668,738 

 - - 742,238 668,738 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 99 193 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  120 275 30 250 

 120 275 129 443 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและรายการเคล่ือนไหวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2563 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 97,064 11,000 - 108,064 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั 153,555 - - 153,555 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 215,319 52,500 - 267,819 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั”) 33,600 - - 33,600 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 169,200 10,000 - 179,200 

รวม 668,738 73,500 - 742,238 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยขา้งตน้เป็นเงินใหกู้ย้มืตามสัญญากูย้มืเงินซ่ึงมีก าหนดช าระคืนภายในปี 2565 
และไม่มีหลกัประกนั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 - 5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:     
ร้อยละ 5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11.8 10.7 5.3 4.3 
รวม 11.8 10.7 5.3 4.3 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 31.0 33.0 14.6 14.6 
รวม 31.0 33.0 14.6 14.6 
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 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวา่งกาลขอ้ 16.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
 คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน - - 40,767 60,199 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 40,767 60,199 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ     
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  294,620 322,050 122,072 132,198 
 3 - 6 เดือน 31,703 58,109 18,421 31,727 
 6 - 12 เดือน 49,592 27,250 34,613 16,301 
 มากกวา่ 12 เดือน 38,715 22,765 24,892 12,431 

รวม 414,630 430,174 199,998 192,657 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,794) (6,395) (5,702) (3,089) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 403,836 423,779 194,296 189,568 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 403,836 423,779 235,063 249,767 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 32,535 35,630 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,221 19,851 16,114 13,170 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 69,191 46,342 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 18,221 19,851 117,840 95,142 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 422,057 443,630 352,903 344,909 
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5. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ส านักงานประกนัสังคม     
รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 318,302 186,734 138,207 65,220 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ยโรค
ท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับ 172,578 103,317 92,679 69,861 

รายไดป้ระกนัสงัคมคา้งรับอ่ืน 88,881 148,214 51,495 77,270 

รวม 579,761 438,265 282,381 212,351 

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ     
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 154,394 178,196 139,081 163,906 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 734,155 616,461 421,462 376,257 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,515) (2,515) - - 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 731,640 613,946 421,462 376,257 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจ านวนเงินแน่นอนส าหรับรายไดค่้าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วย
ดว้ยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงและรายไดค่้าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงท่ียงัไม่ไดรั้บจากส านักงาน
ประกันสังคมและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงได้
ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจ านวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนัซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจะไม่แตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณไวอ้ยา่งเป็นสาระส าคญั 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

จ านวนน้ีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 8,791 หุ้น ของบริษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จ ากดั ซ่ึงคิดเป็น                                             
อตัราร้อยละ 11 ของทุนของบริษทัดงักล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษทั ยบีู (ไทยแลนด)์ จ ากดั - ราคาทุน 879 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (879) 
สุทธิ - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
    เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 
2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 95,000 140,000 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 800,000 800,000 100 100 810,751 810,751 120,000 15,000 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 30,000 30,000 100 100 30,680 30,680 - - 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 300,000 300,000 70 70 210,000 210,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 450,250 450,250 64.58 64.58 290,859 290,859 - - 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
“บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั”) 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 1,000 1,000 80 80 800 800 - - 

รวม     1,845,090 1,845,090 215,000 155,000 

บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                                       
30 กันยายน 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในอตัราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงิน 100 ลา้นบาท                    
เงินปันผลน้ีมีก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั มีมติอนุมติั                          
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 200 ลา้นบาท เงินปันผลน้ี                    
มีก าหนดจ่ายภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั)  

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2563 และวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
ลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั จ านวน 100 ลา้นบาท ในปัจจุบนั
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพิ่มทุน  
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บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2563 มีมติอนุมติัให้ลงทุนใน
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน 400 ล้านบาท                   
ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพิ่มทุน 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563                     
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,220,508 1,088,940 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (43,203) (8,326) 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 131,784 62,272 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี               

ณ วนัท่ีจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (1,969) (1,159) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (250,624) (94,085) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 4,056,496 1,047,642 

กลุ่มบริษทัได้จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563                            
เป็นจ านวนประมาณ 2,017 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,062 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 308 ลา้นบาท 
31 ธนัวาคม 2562: 321 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและวงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจากธนาคาร  

9. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       
(ร้อยละต่อปี) 

 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.30 - 2.00 1.70 - 2.00 1,020,000 820,000 
รวม   1,020,000 820,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของกลุ่มบริษทั  
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 257,626 244,823 101,786 104,820 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 99 193 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,480 138,817 20,745 77,438 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120 275 30 250 
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 139,976 132,960 58,181 60,004 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 128,700 90,000 51,542 35,315 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 561,902 606,875 232,383 278,020 

11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563                          
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 676,610 
หกั: จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด (95,910) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 580,700 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (139,320) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 441,380 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่าวครบ                         
ทั้งจ านวนแลว้ 
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12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 70,664 65,244 36,931 22,921 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (649) (632) (322) (269) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 70,015 64,612 36,609 22,652 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 163,240 152,860 74,835 62,488 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,717) (4,764) (1,113) (2,256) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 161,523 148,096 73,722 60,232 

 จ านวนภาษีเงินได้เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                         
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร         
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - 17 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร        

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - 30 - - 

13.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. ส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานด าเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการท่ีสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งส่วนงานด าเนินงานทั้ง
สองส่วนน้ีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ                     
เป็นกลุ่มเดียวกนั วิธีการให้บริการและการบริหารจดัการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกลเ้คียงกนั และ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดั
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

15. เงินปันผลจ่าย 
  จ านวนหุน้ เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนัหุน้) ต่อหุน้ (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 10,999,997 0.030 330,000 
เงินปันผลระหว่างกาล 
 จากผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี                          
30 มิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

10,999,998 0.020 220,000 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562    550,000 
เงินปันผลระหว่างกาล 
 จากผลการด าเนินงานส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 

10,999,997 0.030 330,000 
เงินปันผลระหว่างกาล 
 จากผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
   เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

10,999,998 0.020 220,000 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563    550,000 
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16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
การก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 220 9 - 3 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 93 124 6 25 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน                      
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 237 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 237 ลา้นบาท) 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการซ่ึงอายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาบริการดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 30 35 13 21 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4 7 2 7 
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16.3 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน 
145 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 145 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
โดยประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญา 82 43 54 22 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 12 11 4 4 
รวม 94 54 58 26 

17. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนอ่ืน - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 217 - 217 

     
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนอ่ืน - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 217 - 217 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 73 - 73 

     
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 73 - 73 

18. หุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                             
การเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้ก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้กูใ้นแต่ละคร้ังใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายใหเ้พื่อท าการพิจารณาและก าหนดต่อไป 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
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